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Wiadomość tygodnia 

 

 

Błogosławiony Jerzy, Męczennik 

 

Ks. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony 

błogosławionym. Uroczystej liturgii na 

stołeczny Placu Piłsudskiego, z udziałem 

ok. 150 tys. wiernych, przewodniczył 

prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyj-

nych abp Angelo Amato, który powiedział, 

że ks. Popiełuszko „zło dobrem zwyciężył, 

aż do przelania krwi”. Po uroczystościach 

beatyfikacyjnych relikwie nowego Błogo-

sławionego przeniesiono w procesji do 

wilanowskiej Świątyni Opatrzności Bożej i 

złożono je w Panteonie Wielkich Polaków. 

 

Szczególnym uczestnikiem uroczystości 

była Marianna Popiełuszko, matka kapła-

na-męczennika. Podczas uroczystej Mszy 

św. formułę beatyfikacyjną w postaci listu 

apostolskiego Benedykta XVI przekazał w 

języku łacińskim abp Angelo Amato. Po 

polsku odczytał ją abp Kazimierz Nycz. 

  

Mszę św. koncelebrował z prefektem 

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 

Episkopat Polski i hierarchowie z zagrani-

cy – w tym m.in. kard. Wiliam Levada, 

prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Wśród 

koncelebransów, ubranych w złote ornaty 

byli m.in. kardynałowie: Stanisław Dziwisz, 

Józef Glemp, Henryk Gulbinowicz, Franci-

szek Macharski a także Adam Maida z 

Detroit (USA) oraz Kazimierz Świątek z 

Białorusi. Obecny był nuncjusz apostolski 

w Polsce abp Józef Kowalczyk, przewod-

niczący KEP abp Józef Michalik i sekre-

tarz generalny bp Stanisław Budzik. 

  

W Mszy św. uczestniczyli też m.in. przed-

stawiciele świata polityki, w tym premier 

Donald Tusk, przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego Jerzy Buzek, b. prezydent 

Lech Wałęsa, prezydent stolicy Hanna 

Gronkiewicz-Waltz, posłowie i senatorowie 

oraz kandydaci na urząd prezydenta RP 

Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyń-

ski. 

  

Tuż przed Mszą beatyfikacyjną na Placu 

Piłsudskiego odmówiona została modlitwa 

różańcowa, której część poprowadziła 

Matka ks. Jerzego, Marianna Popiełuszko.  

(…) 

 

Więcej na: www.deon.pl  

.Za

 

$#guid{A8108B29-2DE3-48E F-802F-F3698EE FFD B5}#$ 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.deon.pl/
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  Wiadomości krajowe 

 

Lednica 2010 

„Kobieta – dar i tajemnica” 

 

Pola koło Gniezna już po raz czternasty 

ożyły za sprawą tysięcy młodych, którzy 

przybyli na Spotkanie Młodzieży nad Led-

nicą. W tym roku przyświecało im hasło 

„Kobieta – dar i tajemnica”. Lednickie pola 

co roku przyciągają tysiące młodych Mó-

wią oni: „Chcemy razem z innymi młodymi 

ludźmi wyznać wiarę w Chrystusa. Modli-

my się razem”. 

 

  

 

„Tegoroczne spotkanie miało pokazać rolę 

kobiety we współczesnym świecie – tłuma-

czy o. Jan Góra OP – Na kobiety trzeba 

patrzeć z podziwem i czułością, a nie jak 

na towary. To również jest sposób patrze-

nia na Kościół. Agresja w stosunku do 

Kościoła jest agresją w stosunku do kobie-

ty. Kościół też jest kobietą”. 

 

Przesłanie do młodych skierował też Pa-

pież. Odczytał je abp Henryk Muszyński. 

Benedykt XVI podkreślił, że myśląc o 

kobiecie nie można zapominać o Maryi, 

Marii Magdalenie czy Weronice. „Trzeba, 

abyście o nich pamiętali, gdy pragniecie 

rozważać powołanie kobiety nowoczesnej, 

wykształconej, zaangażowanej w życie 

społeczne, powołanie żony i matki wycho-

wującej dziecko i kształtującej mężczyznę, 

czy też kobiety konsekrowanej”. 

 

Było to już XIV Spotkanie Młodych nad 

Lednicą. Zakończyło je przejście przez 

Bramę Rybę.           Za: Radio watykańskie  

  

Niepokalanów: Grand Prix dla filmu 

'Popiełuszko' 

 

Film w reżyserii Rafała Wieczyńskiego 

„Popiełuszko. Wolność jest w nas” zdobył 

Grand Prix jubileuszowego 25. Międzyna-

rodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i 

Multimediów w Niepokalanowie. Dzieło 

zostało nagrodzone za wierne ukazanie 

postaci męczennika naszych czasów oraz 

jego odważnej i bezkompromisowej służby 

Bogu, ojczyźnie i ludziom. 

 

Reżyser odbierając wyróżnienie podkreślił 

duże znaczenie Niepokalanowa w życiu 

ks. Jerzego Popiełuszki. „To miejsce było 

ważne dla ks. Jerzego. Jest to uwiecznio-

ne też w filmie. To scena, gdzie on odkry-

wa swoje skarby na strychu u babci. Te 

skarby to jest właśnie Rycerz Niepokala-

nej, który był tutaj wydawany przez o. 

Kolbego. O. Maksymilian też był szczegól-

nie bliski ks. Jerzemu, który wybrał War-

szawę jako miejsce swoich studiów semi-

naryjnych również ze względu na bliskość 

Niepokalanowa” – powiedział Rafał Wie-

czyński. 

 

Organizatorami Międzynarodowego Kato-

lickiego Festiwalu Filmów i Multimediów 

byli: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe i 

klasztor franciszkanów w Niepokalanowie 

 Za: Radio Watykańskie  

 

Zaproszenie na modlitwę powoła-

niową do Kalwarii Zebrzydowskiej 

 

Po hasłem "Bądźmy świadkami Miłości", z 

12 na 13 czerwca br. odbędzie się VII 

Ogólnopolskie Czuwanie modlitewne w 

intencji powołań w sanktuarium w Kalwarii 

Zebrzydowskiej. 

 

"Będziemy modlić się w intencji Ojca Świę-

tego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów, 

osób konsekrowanych, o nowe powołania 

kapłańskie, zakonne i misyjne w Kościele 

Chrystusowym oraz w intencji młodych 

ludzi stojących przed wyborem drogi ży-

ciowej" - zaprasza o. Zefiryn Mazur OFM, 

organizator spotkania modlitewnego. 

Uczestnicy modlić się będą również o 

rychłą kanonizację sługi Bożego Jana 

Pawła II. W programie czuwania, oprócz 

modlitwy, będzie koncert ewangelizacyjny 

zespołu "Seven sounds" oraz świadectwa 

osób różnych stanów. 

Czuwanie modlitewne prowadzić będą 

przedstawiciele zgromadzeń zakonnych 

męskich i żeńskich, seminariów duchow-

nych i młodzież. Za: www.franciszkanie.pl  

Obchody 750-lecia męczeństwa 

dominikanów w Sandomierzu 

 

Obchody 750-lecia męczeństwa dominika-

nów i wiernych sandomierskich odbywają 

się w dniach 2-5 czerwca w Sandomierzu. 

W ich ramach zaplanowane są m.in.: wy-

stawa o męczennikach dominikańskich i 

sandomierskich, sympozjum naukowe nt. 

męczenników sandomierskich i charyta-

tywny koncert zespołu Izrael na rzecz 

poszkodowanych w powodzi mieszkańców 

Sandomierza.  

 

Ze względu na tragedię powodzi, plano-

wany wcześniej program obchodów 750.-

lecia męczeństwa dominikanów i wiernych 

Sandomierza został zmieniony. Dziś, 2.06, 

w Domu Długosza zostanie otwarta wy-

stawa pt. "Relikwią ziemia jest w nim - o 

Męczennikach Dominikańskich i Sando-

mierskich, podczas najazdu tatarskiego na 

Sandomierz w 1259-1260 roku", a wieczo-

rem w kościele św. Jakuba zostanie od-

prawiona uroczysta Msza św. Na rozpo-

częcie obchodów 750-lecia. Natomiast 3 

czerwca planowany jest koncert charyta-

tywny zespołu Izrael i zbiórka ofiar na 

rzecz powodzian. W piątek 4 czerwca 

odbędzie się sympozjum pt. „Męczennicy 

Miasta Sandomierza", natomiast wieczo-

rem zaplanowano spotkanie modlitewne 

młodzieży. Obchody zakończą się w sobo-

tę 5 czerwca Mszą św. Pontyfikalną w 

katedrze sandomierskiej.  

Z okazji 750-lecia męczeństwa dominika-

nów okolicznościowy list wydał biskup 

sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, w któ-

rym nie tylko wspomina wydarzenia z 

historii miasta ale przede wszystkim solida-

ryzuje się z powodzianami. Zwracając się 

do darczyńców, którzy wspomagają san-

domierskich powodzian pisze, aby strzegli 

oni „bezcennego dziedzictwa wiary, które 

pozostawili męczennicy sandomierskiej 

ziemi; abyście pomni na ich świadectwo 

kształtowali własne sumienia i posta-

wy”.(…) Za: www.dominikanie.pl  

http://www.jasnagora.com/
http://www.franciszkanie.pl/
http://www.dominikanie.pl/
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Niecodzienne prymicje 

 

69-letni Antoni Kieniewicz, syn wybitnego 

historyka Stefana Kieniewicza i... ojciec 

kapłana, marianina - ks. Piotra Kieniewi-

cza, rektora mariańskiego seminarium w 

Lublinie, celebrował w murach tegoż semi-

narium mszę świętą prymicyjną 31 maja, w 

święto Nawiedzenia NMP. 

Neoprezbiter jest wdowcem. Po śmierci 

żony Marzeny (z którą w 1979 r. wstąpił na 

Drogę Neokatechumenalną w mariańskiej 

parafii Matki Bożej Królowej Polski na 

warszawskim Marymoncie) poprosił o 

przyjęcie do seminarium Redemptoris 

Mater w Warszawie. W sobotę 22 maja 

abp Kazimierz Nycz w bazylice archikate-

dralnej w Warszawie udzielił mu święceń w 

stopniu prezbiteratu. Nowowyświęcony 

kapłan został posłany do pracy duszpa-

sterskiej w parafii św. Aleksandra w War-

szawie                       Za: www.marianie.pl  

Orawa Dzieciom Afryki 2010 

 

Tańce, koncerty, czas spędzony w rodzin-

nym gronie, wiele radości i uśmiechnięte 

twarze dzieci. To obraz ostatniej niedzieli 

maja na stadionie w Jabłonce. Po raz 

dziewiąty odbyła się Orawa Dzieciom 

Afryki, połączona z obchodami Orawskiego 

Dnia Dziecka. Organizatorem wydarzenia 

jest Salezjański Wolontariat Misyjny – 

Młodzi Światu. Koncert zespołu New life’M. 

Oficjalny początek cała impreza miała 

miejsce o godzinie 14.00 jednak wolonta-

riusze SWM Młodzi Światu od godzin 

porannych kwestowali w kościołach całego 

dekanatu. 

 

Zbiórka odbywała się na rzecz budowy 

studni przy internacie dla chłopców w 

Ondo w Nigerii. W czasie Mszy misjonarze 

głosili kazania, a wolontariusze rozdawali 

materiały informacyjne o działalności SWM 

Młodzi Światu oraz zapraszali na festyn. 

Spotkanie na stadionie rozpoczął występ 

zespołu ludowego Małe Podhale. Dzieci 

zaprezentowały stroje podhalańskie oraz 

tradycyjną muzykę swojego regionu. Im-

prezę, wraz z salezjaninem ks. Andrzejem 

Gołębiowskim, poprowadziła mieszkanka 

Jabłonki Jadwiga Karlak, pomysłodawczyni 

festynu misyjnego Orawa Dzieciom Afryki, 

wieloletnia wolontariuszka SWM Młodzi 

Światu. (….) 

 

 

Gwiazdą festynu był chrześcijański zespół 

New Life‘M. Zespół istnieje już osiemna-

ście lat, a jego skład tworzą czołowi polscy 

muzycy, m.in. Marcin Pospieszalski, Nata-

lia Niemen, Robert Cudzich, Joachim 

Mencel. Nie zabrakło także rytmów Czar-

nego Lądu: z muzyką afrykańską zapre-

zentował się zespół Bongo-Bongo z Kon-

go. Muzyka południa porwała wielu do 

tańca. W świat sztuki najmłodszych zabra-

ła grupa Teatru Art-Re, który przedstawił 

bajkę pt. „W pustyni i w puszczy”. Co od-

ważniejsi pozwolili wolontariuszom poma-

lować swoje twarze na wszystkie kolory 

tęczy. Był również kącik plastyczny, a 

powstałe prace dzieci zostały zaprezento-

wane uczestnikom festynu. 

  

Kluczowym punktem programu „Balonik do 

Afryki”. Dzieci obecne na festynie ustawiły 

się przed sceną z balonikami napełnionymi 

helem. W tym samym czasie po drugiej 

stronie świata, w Afryce, dzieci z Zambii 

również złapały w ręce kolorowe balony. 

„Białe obłoczki” z napisem Orawa Dzie-

ciom Afryki poszybowały w górę na hasło 

ks. Gołębiowskiego: „Baloniku leć do Afry-

ki!”. Jednocześnie dzieci w obu krajach 

wypuściły do nieba blisko 60 balonów. 

Był to symbol przyjaźni dzieci polskich i 

zambijskich. Salezjański Wolontariat Mi-

syjny – Młodzi Światu od wielu lat otacza 

opieką dzieci z salezjańskich placówek 

misyjnych w Zambii, wysyła tam wolonta-

riuszy i realizuje projekty pomocowe.  

 

Podczas imprezy miało miejsce rozstrzy-

gnięcie konkursu plastycznego pt. „Afry-

kańskie wzory orawską igłą i nitką”. Zada-

niem dzieci było przedstawienie bogactwa 

wzorów orawskich i afrykańskich na ręcz-

nych wyszywankach. Autorzy najlepszych 

prac zostali nagrodzeni i otrzymali wyróż-

nienia. (…)               Za: www.salezjanie.pl   

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Bp Luigi Padovese OFMCap zamor-

dowany w Turcji 

 

Bp Luigi Padovese, wikariusz apostolski 

Anatolii i przewodniczący Episkopatu 

Turcji został zamordowany we własnym 

domu w Iskenderun. Został zadźgany 

nożem. Według przedstawiciela lokalnych 

władz, zatrzymany podejrzany to kierowca 

duchownego, który pracował dla niego 

przez ostanie 4,5 roku. Policja zidentyfi-

kowała go jako Murata A. - pisze agencja 

Associated Press. Luigi Padovese urodził 

się 31 marca 1947 roku. Do zakonu Braci 

Mniejszych Kapucynów wstąpił 3 paź-

dziernika 1964 roku. Święcenia kapłańskie 

przyjął 16 czerwca 1973 roku.  

 

Był profesorem tytularnym katedry patry-

styki na Papieskim Uniwersytecie Anto-

nianum i przez 16 lat dyrektorem Fran-

ciszkańskiego Instytutu Duchowości.  

Wykładał także na Papieskich Uniwersyte-

tach Gegorianum i Alfosianum. Przez 10 

lat pełnił funkcję wizytatora Kolegium 

Orientalum w Rzymie z ramienia Kongre-

gacji ds. Kościołów Wschodnich. Konsul-

tant w Kongregacji ds. Świętych.  

W tych bolesnych chwilach cały zakon jest 

blisko współbraci i całej wspólnoty chrze-

ścijan obecnych w Turcji. Pewność, że 

Bóg przyjął br. Luigiego do swej chwały za 

trudy swej posługi dla Kościoła i zakonu 

kapucynów niech będzie dla nas pociechą 

w tym smutnym momencie. Za: 

www.db.ofmcap.org  

Wspomnienie o. Sławomira Siczka 

OFMCap o bpie Padovese 

Wczoraj dotarła do nas szokująca wiado-

mość o zasztyletowaniu w Iskenderun w 

Turcji naszego współbrata, biskupa kapu-

cyna, brata Luigiego Padovese, wikariu-

sza apostolskiego Anatolii. To strata bar-

dzo bolesna dla nas kapucynów i dla 

kościoła. To tragedia bardzo trudna do 

przyjęcia, zwłaszcza dla tych, którzy go 

znali osobiście. Był człowiekiem bardzo 

życzliwym i gotowym do pomocy, zwłasz-

cza studentom przybywającym z całego 

świata na studia na uczelniach Rzym-

skich. Przez prawie 30 lat był profesorem 

patrologii, wykładał na Gregorianie, na 

Lateranum, na Patristicum i na Antonia-

num, gdzie przez ponad 20 lat pełnił funk-

http://www.marianie.pl/
http://www.salezjanie.pl/
http://www.db.ofmcap.org/pls/ofmcap/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=5095
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cję Dyrektora Instytutu Duchowości Fran-

ciszkańskiej. Przez te wszystkie lata, 

zwłaszcza studenci, doświadczali jego 

wielkiej życzliwości i pomocy.  

Jego szczególną pasją i miłością była 

Turcja zajmująca tereny, na których rozwi-

jało się i kwitło życie Kościoła w pierw-

szych wiekach chrześcijaństwa, czego 

wiele świadectw możemy jeszcze spotkać 

w dzisiejszej Turcji, także dzięki obecności 

kapucynów na tureckiej ziemi, którzy 

troszczą się o zachowanie od zniszczenia 

i przekazywanie tego wspaniałego dzie-

dzictwa chrześcijańskiego. Także Ojciec 

Luigi Padovese, przez ponad dwie dekady 

organizował sympozja w Tarsie i w Efezie 

poświęcone św. Pawłowi i św. Janowi, w 

których uczestniczyli przedstawiciele nauki 

i nie tylko, tak ze strony chrześcijańskiej 

jak i muzułmańskiej. To był wielki wkład na 

drodze dialogu między religiami i kultura-

mi, wkład doceniany przy wielu okazjach 

przez przedstawicieli władz tureckich i 

przez władze kościelne.  

Bardzo się cieszył, kiedy Ojciec Święty w 

2004 roku mianował go biskupem właśnie 

tam, w Turcji, która tak wiele miejsca 

zajmowała w jego sercu. Zdawał sobie 

sprawę z tego, że będzie to posługa trud-

na, jak by nie było, pośród świata muzuł-

mańskiego ale myślę, że nigdy nie przy-

puszczał, że może zakończyć się ona tak 

szybko i w tak tragiczny sposób. Miał 

ciągle wiele planów, podejmował nowe 

inicjatywy w swojej posłudze. I to wszystko 

zostało brutalnie przerwane ciosami szty-

letu dnia 3 czerwca 2010 roku. Na ziemi 

Kościoła pierwszych wieków, ziemi zro-

szonej krwią wielu męczenników, ziemi, 

którą tak bardzo kochał, ojciec Luigi też 

spotkał siostrę śmierć. Oby to dzieło, 

któremu służył wzrastało, oby miłość i 

przebaczenie okazały się potężniejsze od 

śmierci i nienawiści.   Za: www.kapucyni.pl  

Nowy przełożony generalny Ojców 

Białych 

 

Z radością ogłaszamy, że 27 Kapituła 

Generalna Zgromadzenia Misjonarzy 

Afryki, głosami swoich delegatów wybrała 

nowego Przełożonego Generalnego. 

Został nim O. Richard Baawobr. 

 

 

 

O. Richard urodził się w in Nandom-Lawra 

(Ghana) 21 czerwca 1959r. Przysięgę 

misyjną złożył 5 grudnia 1986r w Totterid-

ge (Wielka Brytania). Na kapłana został 

wyświęcony 18 lipca 1987r w miejscowo-

ści Ko (Ghana). Na pierwszą placówkę 

misyjną został posłany do Livulu (archidie-

cezja Kinshasa- Kongo). Następnie stu-

diował w Rzymie uzyskując doktorat 

z nauk biblijnych. 

 

Na Kapitule Generalnej w 2004r został 

wybrany pierwszym zastępcą Przełożone-

go Generalnego Zgromadzenia. O. Ri-

chard jest pierwszym Afrykańczykiem 

wybranym na to najważniejsze w Zgroma-

dzeniu stanowisko. 

 

Wspólnota Misjonarzy Afryki w Natalinie 

życzy o. Richardowi wszelkich łask po-

trzebnych do kierowania Zgromadzeniem 

przez najbliższe sześć lat! 

Radujemy się jednocześnie, że o. Richard 

wziął udział w naszym Jubileuszu 25-lecia 

obecności Misjonarzy Afryki w Polsce w 

dniu 1 maja 2010r. 

 Za: www.ojcowiebiali.org 

   

Europejskie spotkanie prowincja-

łów saletyńskich 

 

W dniach 2 - 4 czerwca 2010 roku w Bal-

zers w Liechtensteinie pod przewodnic-

twem wikariusza generalnego z Rzymu ks. 

Silvano Marisa MS odbyło się Spotkanie 

Komisji Europejskich Prowincjałów (KEP). 

Brało w nim udział czterech przełożonych 

prowincjalnych: ks. Frantz Monnet MS z 

Francji, ks. Władysław Pasiut MS z Polski, 

ks. Piotr Żaba MS ze Szwajcarii i ks. He-

liodoro Santiago Bernardos MS z Włoch, a 

także ks. Piotr Szweda MS sekretarz 

Polskiej Prowincji.  

 

Uczestnicy kolejnego już wspólne-

go zjazdu KEP-u opracowali I Spotkania 

Świeckich z czterech saletyńskich prowin-

cji. w Europie. Odbędzie się ono już tego 

roku we wrześniu Sanktuarium Matki 

Bożej w La Salette we Francji. Ponadto 

prowincjałowie dyskutowali na temat 

wspólnej strony powołaniowej dla czterech 

europejskich prowincji, a także na temat 

rekolekcji zakonnych dla Misjonarzy Sale-

tynów.                          Za: www.saletyni.pl

   

  Witryna tygodnia 

 

 

  

Pallotyni o Bł. Jerzym Popiełuszko 

 

Staraniem Pallotyńskiego Sekretariatu 

Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla 

została wydana kolejna pozycja książkowa 

z serii „Błękitna”. Ukazuje ona postać 

Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki na 

tle najważniejszych wydarzeń w Polsce, 

m. in. drugiej wojny światowej i powsta-

wania „Solidarności”. Autor prezentuje 

dojrzewanie ks. Popiełuszki do kapłaństwa 

i męczeństwa za wiarę i Ojczyznę. Pamięć 

o ks. Jerzym pozostała żywa i wyraża się 

przez nawiedzanie grobu kapłana, nada-

wanie jego imienia szkołom, tworzenie 

wystaw patriotycznych i wreszcie poprzez 

wyniesienie go do chwały ołtarzy.  

 

 

Jego beatyfikacja jest spełnieniem pra-

gnień papieża Jana Pawła II, który tak 

wypowiadał się o swoim heroicznym Ro-

daku: „Jest to postać, która nie powinna 

zniknąć z naszej świadomości, ponieważ 

był on wymownym znakiem – znakiem 

tego, co kapłan katolicki pragnie uczynić 

dla dobra swoich braci i jaką cenę jest 

gotów za to zapłacić”.  

Zachęcamy do lektury tej niewielkiej ksią-

żeczki, która jest doskonałą okazją do 

bliższego poznania nieustraszonego ka-

płana w roku jego beatyfikacji. 

Za: www.pallotyni.pl  

http://www.kapucyni.pl/
http://www.saletyni/
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.pallotyni.pl/
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  Refleksja tygodnia 

 

 

Wszyscy byli za 

O procesie beatyfikacyjnym Bł. Jerzego Popiełuszki 

 

 

O beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki z o. Gabrielem Bartoszewskim, doktorem prawa kanonicznego, promotorem 

sprawiedliwości w procesie diecezjalnym i współpracownikiem postulatora w czasie prac nad procesem w Kongregacji 

do spraw Kanonizacyjnych, rozmawia Paweł Teperski OFMCap. 

 

- 6 czerwca 2010 roku zostanie wynie-

siony na ołtarze człowiek, który tak 

wiele zrobił dla wolności, dla Polaków - 

ks. Jerzy Popiełuszko. Jak doszło do tej 

beatyfikacji?  

Cofnijmy się do śmierci księdza Jerzego 

19 października 1984 roku, która spowo-

dowała ogromne poruszenie wśród ludzi w 

całej Polsce. Pogrzeb 3 listopada był mani-

festacją na niesamowitą skalę, bo liczył 

około pół miliona uczestników. Sława 

męczeństwa księdza Jerzego Popiełuszki 

była oczywista dla wszystkich. Proszę 

sobie wyobrazić, że pięć czy sześć dni po 

pogrzebie kilkudziesięciu pracowników 

szpitala na Inflanckiej, gdzie ksiądz Jerzy 

był kapelanem, przysłało pismo do księdza 

prymasa, ordynariusza diecezji, z prośbą o 

rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. To 

jest fenomen. Potem te listy, tzw. postula-

cyjne, raz po raz się powtarzały. Zebrano 

ich dwie grube teczki.  

Oczywiście Kościół jest ostrożny i ksiądz 

prymas czekał z rozpoczęciem procesu aż 

do 1989 roku, co niektórych gorliwych 

katolików denerwowało. Ale przecież pa-

miętamy, że od chwili pogrzebu ustawiały 

się niekończące się kolejki do grobu ks. 

Jerzego, bo ludzie uważali, że on jako 

męczennik już jest w niebie. A więc ks. 

Jerzy odbierał kult religijny, ale był w tym 

też element innej natury. Trzeba pamiętać, 

że przy kościele św. Stanisława Kostki 

gromadzili się ludzie ówczesnej opozycji, 

którzy mieli swoje cele. I stąd też oczeki-

wanie ks. Prymasa miało głęboki sens. 

Nawet po 1989 roku, kiedy Polska odzy-

skała wolność. Prymas czekał, żeby zwe-

ryfikować religijność kultu dla rozpoczęcia 

procesu. Na przełomie lat 1993-94 powołał 

komisje biegłych historyków, w pracach 

których ja też uczestniczyłem, prosząc o 

wyrażenie opinii, czy już czas rozpocząć 

proces, czy nie będzie nieprzewidzianych 

trudności itd. Zasięgnął też opinii Konfe-

rencji Episkopatu Polski o stosowności 

rozpoczęcia procesu.  

Wyniki prac tych komisji były pozytywne i 

dopiero w 1996 roku prymas zdecydował 

się na rozpoczęcie procesu, który formal-

nie rozpoczął się 8 lutego 1997 roku. 

Pierwsza publiczna sesja zaprzysiężenia 

trybunału odbyła się w kościele św. Stani-

sława Kostki. Był to bardzo podniosły 

moment, bardzo dużo ludzi. Dopiero po tej 

uroczystości nastąpiły przesłuchania 

świadków...  

- Dlaczego proces zwykle ma tak po-

wolne tempo?  

Proces beatyfikacyjny jest bardzo skompli-

kowany, wymaga dużego nakładu pracy i 

czasu, bo oprócz przesłuchania świadków 

należy powołać cenzorów - teologów do 

oceny autografów pozostawionych po 

zmarłym.  

Po księdzu Jerzym pozostało ich niewiele, 

ale przecież trzeba je przeczytać i napisać 

ocenę teologiczną, czy nie ma w nich 

wypowiedzi przeciw wierze i moralności. 

Następnie powołuje się komisję historycz-

ną, która zbiera pisma niedrukowane i 

wszystkie dokumenty sługi Bożego i o 

słudze Bożym. W wypadku księdza Jerze-

go było tego bardzo dużo. Trzeba było 

sięgnąć nie tylko do archiwów kościelnych, 

ale i archiwów Urzędu Ochrony Państwa 

itd. Potem te materiały należy opracować, 

a więc zeznania świadków trzeba przepi-

sać na komputerze, następnie przetłuma-

czyć je na język włoski, którym posługują 

się urzędnicy w Watykanie. Dokumenty 

należy też uporządkować. To wymaga 

czasu.  

Ale przecież my w archidiecezji warszaw-

skiej proces księdza Jerzego prowadzili-

śmy tylko cztery lata. To jest właściwie 

forma ekspresowa. W 2001 roku akta 

znalazły się w Kongregacji do spraw Ka-

nonizacyjnych i tam nadano sprawie też 

stosunkowo szybki tok, bo już pod koniec 

roku sprawdzono tzw. legalność procesu, 

czyli zgodność jego przebiegu z przepisa-

mi prawa, oraz to, czy materiał przysłany 

do kongregacji może stanowić podstawę 

do przygotowania tzw. positio de martirio, 

dokumentacji o męczeństwie.  

Dopiero ta praca nieco się przeciągnęła. 

Zaczęła się w 2002-2003 roku i trwała do 

2008, ale dokumentacja o męczeństwie ks. 

Jerzego obejmuje ponad tysiąc dwieście 

pięćdziesiąt stron formatu A4. Więc nie 

trzeba się wcale dziwić, że jej przygotowa-

nie tyle trwało. Poza tym trzeba pamiętać, 

że diecezja może przeprowadzić proces 

szybko, a w kongregacji są setki czy nawet 

tysiące spraw i pewna ich kolejność. Każ-

da sprawa jest ważna. Mając to na uwa-

dze, mogę powiedzieć, że w przypadku 

procesu ks. Popiełuszki mieliśmy szczę-

ście.  

- Jak wygląda zakończenie procesu, 

zanim ogłosi się kogoś błogosławionym 

czy świętym?  

Kiedy postulator zakończy pracę nad do-

kumentacją o męczeństwie - co w wypad-

ku księdza Jerzego nastąpiło 20 czerwca 

2008 roku - składa ją w Kongregacji do 

spraw Kanonizacyjnych. Tam trafia ona do 

rąk ośmiu konsultorów (teologów) i promo-

tora sprawiedliwości. Każdy z nich ma kilka 

miesięcy na jej przestudiowanie i przygo-

towanie na jej podstawie swojej opinii na 

piśmie.  

Następnie kongregacja wyznacza datę 

posiedzenia i dyskusji teologicznej, na 

której każdy z teologów referuje swoją 

opinię, omawia się wątpliwości, o ile zaist-

niały, a na koniec odbywa się tajne głoso-

wanie: czy udowodniono męczeństwo, czy 

nie. Bo sprawa toczy się w oparciu o kon-

kretne pytanie: Czy prawdą jest, że ksiądz 

Jerzy Popiełuszko był męczennikiem? Czy 

poniósł śmierć za wiarę? I konsultorzy 

mają na nie odpowiedzieć. Proszę sobie 

wyobrazić, że w wypadku księdza Jerzego 

- 20 stycznia 2009 roku - wszyscy byli za. 

Nie było żadnych wątpliwości, co zdarza 

się rzadko.  

Jeżeli opinie konsultorów są pozytywne, to 

przekazuje się je do komisji kardynałów i 

biskupów, którzy dokonują tego samego 

studium. Takie posiedzenie odbyło się 1 

grudnia 2009 roku. Również wtedy opo-

wiedziano się za męczeństwem księdza 

Jerzego. Dopiero wówczas sprawę prze-

kazuje się pod rozwagę papieżowi i Bene-

dykt XVI w oparciu o dotychczasowe stu-

dia i opinie 19 grudnia podpisał dekret o 

męczeństwie. I to jest koniec sprawy w 

przypadku męczennika, ponieważ Kościół 

bardzo wysoko ceni męczeństwo za wiarę i 

nie wymaga wówczas dodatkowego argu-

mentu cudu.  

Od tego momentu rozpoczyna się przygo-

towanie do beatyfikacji. Ksiądz Jerzy Po-
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piełuszko zostanie ogłoszony błogosławio-

nym 6 czerwca 2010 roku. Uroczystość 

odbędzie się na placu Piłsudskiego, skąd 

wyruszy procesja z relikwiarzem księdza 

Jerzego do Świątyni Opatrzności Bożej, 

gdzie zostanie on wraz z obrazem beatyfi-

kacyjnym umieszczony w kaplicy męczen-

ników.  

- Znał Ojciec księdza Jerzego osobiście. 

Jak to się stało, że związał się on ze 

środowiskami patriotycznymi, które 

walczyły wówczas o wolność?  

Jak wiemy, ks. Jerzy Popiełuszko pocho-

dził z Podlasia, z rodziny rolniczej, bardzo 

prostej, głęboko religijnej. Stamtąd wyniósł 

wartości duchowe i łaskę powołania. W 

seminarium odbył służbę wojskową dla 

kleryków, która tak naprawdę była obozem 

specjalnym. Ponieważ był człowiekiem 

wierzącym, klerykiem, nosił medalik i róża-

niec na palcu, podpadł politrukom i był 

maltretowany. Mimo tych prześladowań, 

nie załamał się.  

Z wojska wrócił jak wrak, ze zniszczonym 

zdrowiem, przeszedł nawet poważną ope-

rację. Koledzy klerycy usilnie modlili się za 

niego, bo uważano, że nie przeżyje, a 

jednak przetrwał i prowadził pracę duszpa-

sterską, tak jak każdy młody kapłan. Ze 

względu na słabe zdrowie nie mógł jednak 

pracować na pełny etat. Przez pewien 

czas przebywał w parafii św. Anny, potem 

przeniesiono go jako rezydenta do parafii 

św. Stanisława Kostki.  

Proboszczem w tej parafii był wtedy ksiądz 

Teofil Bogucki, bardzo ciekawa osobo-

wość, duszpasterz, który z końcem 1982 

roku zainicjował msze za ojczyznę odpra-

wiane w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. 

Ksiądz Jerzy bardzo chętnie przyłączył się 

do tej akcji. Zaistniał wtedy fenomen. 

Ksiądz Jerzy był przeciętnym kapłanem, 

ale kiedy przyszedł do kościoła św. Stani-

sława Kostki, otrzymał szczególną łaskę i 

szczególne powołanie - powołanie Ducha, 

który go prowadził; bo trzeba przyznać, że 

choć głosił homilie proste - oparte na tek-

stach Ewangelii, papieża Jana Pawła II, 

kardynała Wyszyńskiego - w jego ustach 

wybrzmiewały one specjalnie, głęboko i 

pociągały ludzi.  

Do kościoła Stanisława Kostki zbiegały się 

rzesze, nie tylko z Warszawy. A przy tym 

ks. Jerzy był otwarty, łatwo nawiązywał 

kontakty, ludzie do niego lgnęli, miał cha-

ryzmat. Był duszpasterzem studentów 

medycyny, miał kontakt ze środowiskiem 

pielęgniarek. Wspomagał strajkujących 

robotników i studentów. W ogóle nawiązał 

kontakt z "Solidarnością"...  

Oczywiście wszystko to - praca i zapał, jaki 

wykazywał - denerwowało władze komuni-

styczne. Tak rozpoczęły się przesłuchania 

na milicji, wezwania do prokuratury… 

Rzecznik prasowy rządu, Jerzy Urban, 

zaczął go szkalować publicznie w radiu, 

telewizji i prasie. Wytworzyła się wokół 

niego bardzo trudna atmosfera.  

W połowie lipca 1984 roku, a więc trzy 

miesiące przed jego śmiercią, spotkałem 

się z nim i trzema innymi kapłanami w 

Krynicy Górskiej na wakacjach. Pewnego 

dnia po obiedzie usiedliśmy w pokoju i 

rozmawialiśmy dosyć długo. On opowiadał 

o swoich przeżyciach, przesłuchaniach, o 

grożącym mu procesie… Co interesujące, 

podczas rozmowy o robotnikach powie-

dział: Poświęciłem się i się nie cofnę. Na 

mnie te słowa zrobiły tak duże wrażenie, 

że poczułem ciarki na plecach. Były nie-

zwykle wymowne. Rozpoznałem w nich 

determinację i przygotowanie na śmierć. 

On zdawał sobie sprawę z tego, co go 

czeka.  

- W kościele w Bydgoszczy tuż przed 

swoją śmiercią ks. Popiełuszko powie-

dział: "Módlmy się, byśmy byli wolni od 

lęku i zastraszenia, ale przede wszyst-

kim od żądzy odwetu i nienawiści".  

W kazaniach zawsze odnosił się do re-

aliów życia i zasadniczych cnót moralnych: 

prawdy, sprawiedliwości, miłości i przeba-

czenia. Nie wahał się zwrócić do władz z 

prośbą o pojednanie z ludźmi, z robotni-

kami, o uwolnienie internowanych itp. Stąd 

też jego homilie były tak bardzo ujmujące.  

- Gdy ks. Popiełuszko zaginął, ludzie 

modlili się: Boże, zwróć nam księdza 

Jerzego! Jak teraz, tuż przed beatyfika-

cją, możemy spojrzeć na te słowa?  

Pan Bóg wysłuchał tych próśb i zwrócił 

nam ks. Jerzego jako błogosławionego, 

wielkiego orędownika, który wyprasza 

wiele łask. W archiwum przy kościele św. 

Stanisława Kostki jest wiele listów i wpisów 

w księgach z podziękowaniami za otrzy-

mane łaski za jego wstawiennictwem; 

niektóre z nich mogłyby nawet zostać 

wykorzystane do rozpoczęcia procesu o 

cudzie. Ksiądz Jerzy musi być szczególnie 

blisko Boga w niebie.  

Beatyfikacja księdza Jerzego jest bardzo 

oczekiwana od dłuższego czasu przez 

społeczeństwo, przez Polskę i przez wielu 

ludzi na świecie. Ufamy, że w dzisiejszej 

rzeczywistości, tak bardzo skomplikowa-

nej, będzie ona dobrym, mocnym impul-

sem do odrodzenia społeczeństwa, pojed-

nania i uporządkowaniu bardzo zagma-

twanych, bardzo bolesnych spraw spo-

łeczno-politycznych. Stoimy zatem przed 

wielkim wydarzeniem. Mamy nadzieję, że 

będzie to powiew Ducha Świętego.  

- Dziękuję za rozmowę 

 

Za: www.glosojcapio.pl 
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Odeszli do Pana 

 

 

ŚP. Ks. DARIUSZ MAKSYMILIAN KOPIEC (1963-2010) SDS 

 

 W święto Na-

wiedzenia NMP, 

dnia 31 maja 

2010 roku, w 

szpitalu w 

Nowym Targu 

zmarł Ksiądz 

Dariusz Maksy-

milian Kopiec, 

misjonarz i re-

kolekcjonista. Był rodowitym Ślązakiem 

urodzonym w Lublińcu 28 września 1963 

roku. Ojciec ks. Dariusza, Mieczysław 

Kopiec, pochodził z Chorzowa i był z wy-

kształcenia chemikiem. Pracował w Ślą-

skich Zakładach Przemysłu Lniarskiego 

„Lentex”. Matka Janina zd. Imiełowska 

urodzona w Górkach w województwie 

Częstochowskim, po zamieszkaniu rodziny 

w Lublińcu, wykonywała prace biurowe w 

różnych zakładach na terenie miasta. Ks. 

Dariusz był jedynym dzieckiem Mieczysła-

wa i Janiny Kopiec. 

 

Edukację podstawową rozpoczął w miej-

scowej szkole podstawowej nr. 4 imienia 

Aleksandra Zawadzkiego. W 1978 rozpo-

czął naukę w Państwowym Technikum 

Rolniczym w Międzyświeciu  koło Skoczo-

wa. Wśród jego kolegów szkolnych były 

osoby z parafii salwatoriańskiej w Bielsku-

Białej. Przez nich Dariusz Kopiec nawiązał 

kontakt z Salwatoriańskim Ośrodkiem 

Powołań, co mu pozwoliło rozeznać wła-

sną drogę życiową.  

 

Po zdaniu matury dnia 7 września 1983 

roku wstąpił do nowicjatu w Bagnie koło 

Wrocławia. Pierwsze śluby zakonne złożył 

8 września 1984 roku, a profesję wieczystą 

w 1988 roku. Studia filozoficzno-

teologiczne odbywał w Wyższym Semina-

rium Duchownym Salwatorianów w Bagnie 

w latach 1984-1990. Pod koniec 5 roku 

studiów w dniu 29 czerwca 1989 roku 

kleryk Dariusz Kopiec przyjął święcenia 

diakonatu z rąk bpa Józefa Pazdura. Uko-

ronowaniem studiów akademickich i pełnej 

formacji seminaryjnej były przyjęte przez 

diakona Dariusza święcenia kapłańskie w 

kościele NMP Królowej Polski w Bielsku-

Białej, z rąk katowickiego biskupa, dziś 

arcybiskupa Damiana Zimonia. 

 

Pierwszą placówką duszpasterską neopre-

zbitera Dariusza Kopca była utworzona w 

1983 roku parafia w Elblągu pw. św. Brata 

Alberta Chmielowskiego. Należał wtedy do 

wspólnoty, której przełożeni prowincji, oraz 

biskup olsztyński, zlecili trudne i odpowie-

dzialne zadanie organizowania od podstaw 

duszpasterstwa w tym rejonie miasta. 

Pionierska praca w Elblągu ugruntowała w 

młodym kapłanie, obecne w nim od lat 

powołanie misyjne. Stąd dnia 11 lutego 

1991 roku ks. Dariusz Kopiec zwrócił się 

do przełożonego prowincji z prośbą o 

skierowanie go do pracy duszpasterskiej 

wśród Polaków zamieszkujących na tere-

nach byłego ZSRR. Zgodnie z tą prośbą 

30 czerwca 1992 roku ks. Dariusz został 

skierowany do pracy w Irkucku. W oczeki-

waniu na wyjazd, jesienią 1992 roku, po-

magał w pracy duszpasterskiej przy trzeb-

nickiej parafii. W ostatnim dniu 1992 roku 

wyjechał z kraju do pracy w parafii pw. 

Wniebowzięcia NMP w Irkucku. Po czte-

rech latach pracy na dalekiej Syberii prosił 

o możliwość powrotu do kraju. Został więc 

przez przełożonych skierowany do Miko-

łowa gdzie podjął pracę w Salwatoriańskim 

Referacie Misji Zagranicznych. Z upływem 

czasu wyraźnie zaczął dostrzegać w sobie 

zamiłowanie do pracy w charakterze reko-

lekcjonisty i misjonarza ludowego. 1 lipca 

1997 roku został przeniesiony do wspólno-

ty zakonnej w Międzywodziu i skierowany 

do pracy kaznodziejskiej. W 2004 roku 

zamieszkał we wspólnocie salwatoriańskiej 

we Wrocławiu, gdzie pełnił obowiązki 

konsultora w zarządzie domowym oraz od 

2006 urząd wicesuperiora. Zajmował się 

prowadzeniem rekolekcji dla osób du-

chownych, głoszeniem rekolekcji i misji 

parafialnych. Wygłaszane przez niego 

kazania były sumiennie przygotowywane i 

wygłaszane z dużym talentem mówcy, 

który budził u słuchaczy zaciekawienie a 

przede wszystkim wzmacniał w nich wiarę i 

zaufanie do Boga. Reprezentował sobą 

nowy styl prowadzenia rekolekcji i misji 

parafialnych w których miłość i dobroć 

bazowały na charyzmacie zgromadzenia 

salwatorianów, wyrażonych słowami za-

wartymi w Regule Zakonnej: „Dobroć Boga 

i miłość do ludzi ukazała się w Jezusie 

Chrystusie. W Nim, jedynym prawdziwym 

Zbawicielu świata, wszyscy ludzie są po-

wołani do zjednoczenia z Bogiem i między 

sobą” (art.1). 

  

Śmierć lubianego kapłana jest wielką 

stratą dla zgromadzenia, i stworzyła lukę w 

szeregach salwatoriańskich dla których 

słowa Czcigodnego Ojca Założyciela ks. 

Franciszka Marii od Krzyża Jordana są 

drogowskazem życia: „Najmilsi, nauczajcie 

wszystkie narody, a zwłaszcza dzieci aby 

poznali prawdziwego Boga i tego którego 

posłał, Jezusa Chrystusa, który będzie 

sądził żywych i umarłych, na przyjście 

Jego i na jego Królestwo: głoście Słowo 

Boże wytrwale, w porę i nie w porę, po-

uczajcie z wielką cierpliwością i mądrością” 

(Reguła 1884). 

 

Pogrzeb ks. Dariusza Kopca odbył się 2 

czerwca 2010 roku w Sanktuarium Matki 

Bożej Fatimskiej w Trzebini. Został pocho-

wany w grobowcu salwatorianów obok 

pionierów naszego zgromadzenia w Pol-

sce, których starał się w swoim życiu wier-

nie naśladować. 

Za: www.sds.pl

 

ŚP. Ks. CZESŁAW PATOŃ (1944-2010) CM 

 

W poniedziałek, 

31 maja 2010 po 

długiej, ciężkiej 

choro-bie, w 

wieku 65 lat i 47 

lat powołania 

zmarł ks. Czes-

ław Patoń CM, 

superior wspól-

noty Misjonarz-

skiej w Centrum 

Edukacyjnym “Radosna Nowina 2000″ w 

Piekarach koło Krakowa. Za dwa tygodnie 

świętowałby czterdziestolecie święceń 

kapłańskich. Większość lat swojego Misjo-

narskiego powołania poświęcił reaktywo-

waniu i rozbudowanie Fundacji im. ks. 

Siemaszki. Wiele osób pamieta go także 

jako Ekonoma Prowincji a jeszcze wcze-

śniej jako duszpasterza młodzieży i kate-

chetę w Słubicach, Iłowej i Krakowie.  

Ks. Czesław Patoń CM urodził się 7 lipca 

1944 r. Tuż po szkole średniej, 24 wrze-

śnia 1962 r. został przyjęty do Zgromadze-

nia Księży Misjonarzy. Święcenia kapłań-

skie przyjął 14 czerwca 1970 r. w Krako-

wie. Na pierwszą placówkę został skiero-

wany do parafii NMP Królowej Polski w 

Słubicach, gdzie od listopada 1970 do 

czerwca 1973 był katechetą i wikariuszem. 

Następnie przeniesiony do parafii Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej 

Żagańskiej. Od 1974 roku w parafii NMP z 

Lourdes w Krakowie w tym w latach 1975 - 

1979 organizator i moderator oazy mło-

dzieżowej.  

W 1982 zostaje powołany na stanowisko 

Ekonoma Prowincjalnego i pełni tę trudną i 

odpowiedzialną funkcję do 1991. W tym 

czasie dokończona m.in. została budowa 

http://www.sds.plg/
http://slubice-misjonarze.pl/
http://ilowa.misjonarze.pl/
http://msjonarska.org.pl/
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Biblioteki oraz nowych budynków gospo-

darczych na Stradomiu, renowacja i prze-

budowa ogrodu Domu Prowincjalnego oraz 

kapitalna renowacja kościoła seminaryjne-

go. Po zmianach ustrojowych, kiedy Zgro-

madzeniu zaczęto zwracać zagrabiony 

wcześniej przez władze majątek, w tym ten 

należący do Zakładu im. ks. Siemaszki od 

samego początku zaangażował się w 

dzieło odbudowy i reaktywacji tego dzieła.  

Od 1991 zamieszkał w Domu ks. Sie-

maszki przy ul. Długiej 42, siedzibie głów-

nej najpierw Fundacji im. ks. Siemaszki. 

Od 1997 do 2000 był jego superiorem. 

Jednocześnie pełnił funkcję kapelana w 

Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w 

Krakowie. Od początku w Fundacji był 

odpowiedzialny za inwestycje. Przeprowa-

dził remont siedziby głównej przy ul. Dłu-

giej 42 oraz w kamienicy przy ul. Floriań-

skiej 55, która trafiła w ręce Zgromadzenia 

w ramach zapisu tesamentalnego z prze-

znaczeniem na wspieranie i finansowanie 

dzieła ks. Kazimierza Siemaszki. Odpo-

wiadał także za trzymanie ośrodków socjo-

terapii - dziennej “U Siemachy”, przepro-

wadził remont ośrodków wakacyjnych dla 

młodzieży w Rytrze i w Lipnicy Małej, w 

Piekarach k/Krakowa.  

W 2000 roku został przeniesiony do nowo 

organizowanego Centrum Edukacyjnego 

“Radosna Nowina 2000″ w Piekarach jako 

jego budowniczy. Był członkiem Zarządu 

Fundacji im. Siemaszki. Tutaj, podobnie 

jak poprzednio, powierzono mu odpowie-

dzialność za inwestycje. Odpowiadał za 

budowę kościoła pw. Narodzenia Pańskie-

go w Centrum Edukacyjnym “Radosna 

Nowina 2000″ oraz za budowę Małej Elek-

trowni Wodnej na stopniu wodnym “Ko-

ściuszko” Krakowie-Bielanach.  

Od 13 listopada 2001 r. był superiorem 

Domu w Piekarach. W 2010 r. kończył 

trzecią, ostatnią kadencję na tym stanowi-

sku. Msza św. pogrzebowa została odpra-

wiona w kościele Narodzenia Pańskiego w 

Piekarach po przewodnictwem ks. kard. 

Macharskiego w dniu 2 czerwca o godz. 

11.             Za: www.misjonarze.org

 

 

ŚP. Br. JÓZEF SZLACHETKA (1913-2010) OFMConv 

 

 

W nocy 2 czerw-

ca 2010 r. w 

wieku 97 lat, w 

74 roku życia 

zakonnego w 

Głogówku zmarł 

brat Józef 

Szlachetka. Wg 

profesji czaso-

wej był najstar-

szym zakonni-

kiem Prowincji 

św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię.  

Brat Józef urodził się 5 czerwca 1913 r. w 

Hucisku Oleskim, powiat Złoczów (obec. 

Ukraina) jako syn Jana i Katarzyny z domu 

Szatkowska. Został ochrzczony w kościele 

parafialnym w Podhorcach. Dzieciństwo i 

młodość spędził w swojej rodzinnej miej-

scowości, gdzie uczęszczał także do szkoły 

powszechnej. W 1933 r. zgłosił się na 

aspiranturę do Zakonu Franciszkanów we 

Lwowie. Po roku aspirantury został do-

puszczony do postulatu (1934-1935), który 

również odbywał we Lwowie. W 1935 r. 

rozpoczął roczny nowicjat w Niepokalano-

wie, który zakończył pierwszą profesją 

czasową złożoną w dniu 2 sierpnia 1936 r. 

W Niepokalanowie spotkał się ze św. Mak-

symilianem Kolbe, co często w swoich 

wypowiedziach podkreślał. 

Po ślubach czasowych odbył trzy letnią 

formację zakonną w Radziejowie, Łagiew-

nikach i Niepokalanowie. Śluby wieczyste 

złożył 1 stycznia 1943 r. w Sanoku na ręce 

ówczesnego gwardiana sanockiego O. 

Ernesta Białka. W swojej deklaracji przed 

ślubami wieczystymi m.in. napisał: "starać 

się będę przyświecać dobrym przykładem, 

tak w czynie jak i w słowie, abym wywią-

zując się z tak zaszczytnych obowiązków, 

wypływających z profesji solemnej, stał się 

godnym otrzymać nagrodę obiecaną od 

Boga". 

Po złożeniu ślubów wieczystych brat Józef 

pracował w wielu klasztorach prowincji 

spełniając obowiązki kucharza lub pomocy 

kuchennej. Od 1976 r. nieprzerwanie po-

sługiwał, na ile mu pozwalało zdrowie w 

klasztorze w Głogówku. W Głogówku prze-

żywał swoje jubileusze 50-lecia, 60-lecia i 

70-lecia życia zakonnego. 

Brat Józef należał do najstarszego pokole-

nia braci naszej prowincji. Wychowany w 

duchu Niepokalanowa, zawsze wspomnie-

niami sięgał do tego okresu. W klaszto-

rach, gdzie posługiwał dał się poznać jako 

dobry i ceniony kucharz. Mimo wieku wła-

ściwe do końca był sprawny fizycznie. W 

grudniu 2009 r. brat Józef załamał nogę i 

jego stan fizyczny z dnia na dzień ulegał 

pogorszeniu. Po chorobie brat Józef od-

szedł do Pana 2 czerwca 2010 r. Niech 

nasz Pan Jezus Chrystus obdarzy go 

wiecznym pokojem. Pogrzeb śp. Brata 

Józefa Szlachetki odbył się w dniu 5 

czerwca 2010 r. (sobota) w kościele fran-

ciszkanów w Głogówku. O. Adam Mączka, 

sekretarz Prowincji 

 

http://siemacha.org.pl/
http://www.fund.pl/nowina/
http://www.fund.pl/
http://www.misjonarze.org/

